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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที ่1 ขFอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา  :   3412302 การจัดการปฏิบัติการ     
           (Operation Management) 
2. จํานวนหน8วยกิต  :   3(3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป
นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด�าน กลุ�มวิชาชีพบังคับ หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ 
4. อาจารยJผูFรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยJผูFสอน :  
 4.1  อาจารยJผูFรับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารย* ดร.นพวรรณ วิเศษสินธ* 

สถานท่ีติดต�ออาจารย*  : ห�องพักอาจารย*คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2       
  โทร.  081-456-1979   E-mail.  noppawanwis@gmail.com 
 4.2  อาจารยJผูFสอนรายวิชา 
  1)  อาจารย* ดร.นพวรรณ วิเศษสินธ* 

สถานท่ีติดต�ออาจารย*  : ห�องพักอาจารย*คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2       
  โทร.  081-456-1979   E-mail.  noppawanwis@gmail.com 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปSท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษา 1/2559 ช้ันปSท่ี 3   
6. รายวิชาท่ีตFองเรียนมาก8อน  :  ไม�มี 
7. รายวิชาท่ีตFองเรียนควบคู8กัน  :  ไม�มี 
8. สถานท่ีเรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี  
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล8าสุด  :   2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ8งหมายและวัตถุประสงคJ 
1. จุดมุ8งหมายของรายวิชา   :  เขียนจุดมุ�งหมายของรายวิชาเป
นคําบรรยายหรือเป
นข�อๆ ก็ได� 
 
2. วัตถุประสงคJในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา:   
 1.เพ่ือปรับเนื้อหาให�ทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ   
 2. เพ่ือเพ่ิมการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ web based การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของ
รายวิชาซ่ึงเป
นผลจากงานวิจัยใหม� ๆ   ในสาขา 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา  (โดยนําหัวขFอการสอน 15 สัปดาหJมาเขียน) 

ด�านการวางแผนการควบคุมการผลิตสินค�าและบริการ ระบการผลิตและปฏิบัติการ การ
เลือกทําเลท่ีตั้งและการวางผังสถานประกอบการ การจัดการคุณภาพ การควบคุมสินค�าคงเหลือ การ
จัดการห�วงโซ�อุปทาน เทคโนโลท่ีเก่ียวข�องกับการผลิตและการปฏิบัติการ และการบํารุงรักษา 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชFต8อภาคการศึกษา  :    
 จํานวนช่ัวโมงทฤษฎี             45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนช่ัวโมงฝ[กปฏิบัติการ   ไม8มีการฝ[กปฏิบัติ 
 จํานวนช่ัวโมงการศึกษาดFวยตนเอง      6ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนช่ัวโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา    สอนเสริมตามความตFองการของนักศึกษา 
 
3. จํานวนช่ัวโมงต8อสัปดาหJท่ีอาจารยJใหFคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก8นักศึกษาเป7น
รายบุคคล    
 3.1 วันพุธ เวลา 13.00 - 16.30 น. ห�องพักอาจารย*คณะวิทยาการจัดการ โทร 081-456-1979  
 3.2  e-mail; noppawanwis@gmail.com  
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูFของนักศึกษา 
 

1.การพัฒนาผลการเรียนรูF 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
1.ดFานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
�1.1 ตระหนักในคุณค�าของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย*สุจริต   
�1.2 มีวินัย ตรงต�อเวลา และความรับผิดชอบต�อ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
�1.3  เคารพสิทธิและรับฟZงความคิดเห็นของผู�อื่น 
�1.4  เคารพกฎระเบียบและข�อบังคับต�าง ๆ ของ
องค*กรและสังคม 
�1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

1.อาจารย*ประพฤติตนเป
นแบบอย�าง (Role Model) 
2. การเรียนรู�โดยใช�กรณีศึกษา case study 
3. การเรียนรู�โดยการปฏิบัติ Performance Based 
Learning 
4. การเรียนรู�โดยการใช�สื่อ Media Learning 
5. การเรียนรู�โดยใช�ปZญหาเป
นหลักProblem Based 
Learning 

1. พฤติกรรมการเข�าเรียนและการทําฝiกปฏิบัติที่ได�รับ
มอบหมาย 
2. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอ/ 
   การตอบคําถาม 
3. นักศึกษาประเมินเพื่อนร�วมกิจกรรม 
4. นักศึกษาประเมินตนเอง 
 

2.ดFานความรูF (Knowledge) 
�2.1 มีความรู�และเข�าใจอย�างถ�องแท�ในหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคัญในการจัดการต�นทุนการขนส�ง 
�  2.2  สามารถวิเคราะห*และเข�าใจปZญหาทางด�าน
การจัดการต�นทุนการขนส�ง และสามารถหาแนวทาง
ปรับปรุงแก�ไข รวมทั้งประยุกต*ความรู� ทักษะ และการ
ใช�เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก�ปZญหา 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด�วยตนเอง Self Directed Learning 
3. เข�ากลุ�มแลกเปลี่ยนเรียนรู�Co-operative Learning 
4. การเรียนรู�โดยใช�หลักฐานเชิงประจักษ* Evidence Based  
Learning 

 
1. การสอบวัดระดับความรู� ความจํา ความเข�าใจ 
2. การนําเสนองานปากเปล�า 
3. การรายงานการศึกษาค�นคว�าและการอ�างอิง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรูF 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
� 2.3 สามารถพัฒนาองค*ความรู�ใหม�ในการจัดการ
ต�นทุนการขนส�งและสามารถนําไปประยุกต*ใช�ได�จริง   
� 2.4  สามารถติดตามความก�าวหน�าทางวิชาการและ
องค*ความรู�ใหม�ที่เกิดขึ้นในการจัดการต�นทุนการขนส�ง 
� 2.5 สามารถนําความรู�ในการจัดการต�นทุนการ
ขนส�งประยุกต*ใช�ร�วมกับความรู�ในศาสตร*อื่นๆ 
3.ดFานทักษะทางปbญญา(CognitiveSkills) 
�3.1 คิด วิเคราะห*อย�างมีวิจารณญาณและอย�างเป
น
ระบบ 
�3.2 มีความสามารถวิเคราะห*และอธิบายให�ผู�อื่น
เข�าใจได� 
�3.3 มีความสามารถนําความรู�ในเชิงทฤษฎีสู�การ
ปฏิบัติได�อย�างเหมาะสม 
�3.4 สามารถประยุกต*ความรู�และทักษะในศาสตร*
ต�างๆที่เกี่ยวข�องมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการทํางาน 
 
 
 

 
1.การเรียนรู�โดยใช�ปZญหาเป
นหลักProblem Based 
Learning 
2.การเรียนรู�โดยใช�โครงงาน Project Based Learning 
3.การสาธิต  
4.การเรียนรู�โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
5. การทดลอง 

 
1.การสอบข�อเขียนในระดับการวิเคราะห*  
สังเคราะห* การนําไปใช� การประเมินค�า 
2.ผลงานกลุ�มในการวิเคราะห*ปZญหา การแก�ไข 
  ปZญหา และเสนอแนวทางใหม�ในการแก�ไข 
  ปZญหา 
3. การนําเสนอปากเปล�า 
4. โครงงานกลุ�ม/บุคคล 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรูF 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
4.ดFานทักษะความสัมพันธJระหว8างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
�4.1 สามารถทํางานร�วมกับผู�อื่นได�เป
นอย�างดี โดย
ร�วมกันแก�ปZญหาที่เกิดขึ้นร�วมกันตามบทบาทผู�นําที่ดี
หรือผู�ร�วมงานที่ดี 
�4.2 มีความรับผิดชอบต�องานที่ได�รับมอบหมาย 
�4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ*ที่ดี และ
ปรับตัวเข�ากับสถานการณ*ต�างๆ ได�อย�างเหมาะสม 
�4.4 มีความรับผิดชอบต�อตนเอง สังคม และวิชาชีพ 
 

 
 
 
1.การเรียนรู�โดยใช�กรณีศึกษา case study 
2.การเรียนรู�โดยใช�ปZญหาเป
นหลักProblem Based 
Learning 
3.การเรียนรู�โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
4.การเรียนรู�โดยการใช�สื่อ Media Learning 
5.การเรียนรู�โดยใช�ชุมชนเป
นหลัก Community Based 
Learning 

 
 
 
1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอและ 
   การตอบคําถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร�วมกลุ�มกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินสื่อ 
5. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ จริยธรรม) 
 
 

5.  ดFานทักษะการวิเคราะหJเชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใชFเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  
Analysis, Communicationand Information 
Technology Skills) 
�5.1 สามารถใช�ภาษาไทยและภาษาต�างประเทศใน
การสื่อสาร ทั้งการฟZง พูด อ�าน เขียน อย�างมี
ประสิทธิภาพ 
�5.2 สามารถใช�ทักษะการวิเคราะห*เชิงสถิติ 
วิเคราะห*เชิงตัวเลขเพื่อใช�ในการประมวลผลแปล

 
 
1.บรรยาย 
2.การเรียนรู�โดยการปฏิบัติ  Performance Based 
Learning 
3.ศึกษาด�วยตนเอง Self Directed Learning 
4.การเรียนรู�โดยใช�โครงงาน Project Based Learning 

 
 
1.การสอบในระดับความรู� ความจํา ความเข�าใจ 
2.การนําเสนอปากเปล�า 
3.การรายงานศึกษาค�นคว�าและการอ�างอิง 
4.การประเมินโครงงาน 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรูF 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
ความหมาย และวิเคราะห*ต�นทุนการขนส�ง 
�5.3 สามารถนําความรู�เกี่ยวกับการจัดการต�นทุนการ
ขนส�งมาประยุกต*ใช�ในองค*การได� 
�5.4 สามารถเลือกใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื่อสารและนําเสนอได�อย�างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูF  (Curriculum Mapping)   
�  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก    �  หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไม�กําหนดผลการเรียนรู� 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรูF 
 

3. ทักษะทางปbญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธJระหว8าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะหJเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชFเทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

3562518 การจัดการต�นทุน
การขนส�ง 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรูF   

 

 
สัปดาห�ที/่ 

 (1) 
สาระ/เนื้อหาการเรียนรู�(Learning 

Contents) 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู�
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู� 
(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู�สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด�วย

ตนเอง 

สัปดาหJที ่1 
 

1. ความรู�เบื้องต�นเกี่ยวกัการจดการ
ปฏิบัติการ 
 

- แจกแผนการสอน 
- บรรยาย อภิปราย 
- ชี้แจงแนวการจัดกิจกรรมและการ
ประเมินผล 
- ประเมินความรู�เดิมเกี่ยวกับการจัดการ
ปฏับัติการ 
 

นําเสนอตัวอย�าง PowerPoint 3 0  - ถามและตอบในห�องเรียน เพื่อ
ประเมินความรู�และความเข�าใจ 
- ประเมินจากการทําแบบฝiกหัด 

อ.ธมนวรรณ* อุปลา 

สัปดาหJที ่2-3 
 

2. การคาดคะเนหรือการพยากรณ* - บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย�าง 
- กรณีศึกษา 

-นําเสนอตัวอย�าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

3 0  - ถามและตอบในห�องเรียน เพื่อ
ประเมินความรู�และความเข�าใจ 
- ประเมินจากการทําแบบฝiกหัด 

อ.ธมนวรรณ* อุปลา 

สัปดาหJที ่4 
 

3. การออกแบบและพัฒนาผลิตภณฑ* - บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย�าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

-นําเสนอตัวอย�าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

3 0  - ถามและตอบในห�องเรียน เพื่อ
ประเมินความรู�และความเข�าใจ 
 

อ.ธมนวรรณ* อุปลา 

สัปดาหJที5่ 
 

4. การเลือกทําเลที่ตั้ง 
 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย�าง 
- กรณีศึกษา 

-นําเสนอตัวอย�าง 
PowerPoint 
- กรณีศึกษา 

3 0  - ถามและตอบในห�องเรียน เพื่อ
ประเมินความรู�และความเข�าใจ 
 

อ.ธมนวรรณ* อุปลา 
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สัปดาห�ที/่ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู�(Learning 
Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู�
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู� 
(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู�สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด�วย

ตนเอง 

 
สัปดาหJที ่6  
 

5. การวางผังโรงงาน 
 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย�าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

นําเสนอตัวอย�าง PowerPoint 3 0  - ถามและตอบในห�องเรียน เพื่อ
ประเมินความรู�และความเข�าใจ 
- ประเมินจากการทําแบบฝiกหัด 

อ.ธมนวรรณ* อุปลา 

สัปดาหJที7่ 
 

6. การจัดซื้อ 
 

- บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย�าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

นําเสนอตัวอย�าง PowerPoint 3 0  - ถามและตอบในห�องเรียน เพื่อ
ประเมินความรู�และความเข�าใจ 
- ประเมินจากการทําแบบฝiกหัด 

อ.ธมนวรรณ* อุปลา 

สัปดาหJที ่8 สอบกลางภาค   3 0  ข�อสอบปรนัยและอัตนัย อ.ธมนวรรณ* อุปลา 
สัปดาหJที9่-10 
 

7. การบริหารกาํลังการผลิต - บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย�าง 
- กรณีศึกษา 
 
 

นําเสนอตัวอย�าง PowerPoint 3 0  - ถามและตอบในห�องเรียน เพื่อ
ประเมินความรู�และความเข�าใจ 
- ประเมินจากการทําแบบฝiกหัด 

อ.ธมนวรรณ* อุปลา 

สัปดาหJที1่1-12 8. การริหารสินค�าคงเหลือ - บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย�าง 
- กรณีศึกษา 

นําเสนอปากเปล�า 
/PowerPoint 

3 0  - ถามและตอบในห�องเรียน เพื่อ
ประเมินความรู�และความเข�าใจ 
- ประเมินจากการทําแบบฝiกหัด 

อ.ธมนวรรณ* อุปลา 

สัปดาหJที1่3-14 9. การบริหารโครการ - บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย�าง 
- กรณีศึกษา 

นําเสนอปากเปล�า 
/PowerPoint 

3 0  - ถามและตอบในห�องเรียน เพื่อ
ประเมินความรู�และความเข�าใจ 
- ประเมินจากการทําแบบฝiกหัด 

อ.ธมนวรรณ* อุปลา 
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สัปดาห�ที/่ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู�(Learning 
Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู�
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู� 
(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 
 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู�สอน 
 

(7) 
บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด�วย

ตนเอง 

สัปดาหJที่15 10. การควบคุมคุณภาพ - บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย�าง 
- กรณีศึกษา 

นําเสนอปากเปล�า 
/PowerPoint 

3 0  - ถามและตอบในห�องเรียน เพื่อ
ประเมินความรู�และความเข�าใจ 
- ประเมินจากการทําแบบฝiกหัด 

อ.ธมนวรรณ* อุปลา 

สัปดาหJที่16 11. การบํารุงรักษา - บรรยาย อภิปราย 
- ตัวอย�าง 
- กรณีศึกษา 

นําเสนอปากเปล�า 
/PowerPoint 

3 0  - ถามคําถามในแต�ละหัวข�อ 
- การอธิบายวิธกีารดําเนินงาน 
- การแสดงความคิดเห็นในแต�ละ
หัวข�อ 
- การสรุปผลการศึกษา 

อ.ธมนวรรณ* อุปลา 

สัปดาหJที่17 สอบปลายภาค   3 0  ข�อสอบปรนัยและอัตนัย อ.ธมนวรรณ* อุปลา 
รวมจํานวนชั่วโมง 45    
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรูF   ให�ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู�หัวข�อย�อยแต�ละหัวข�อ
ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  
ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สัปดาห*ท่ีประเมินและสัดส�วนของการประเมิน 
  

ผลการเรียนรูF 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาหJ 
ท่ีประเมิน 

สัดส8วนของ
การประเมินผล 

1.2, 1.5, 3.2, 4.2 เช�น การเข�าชั้นเรียน  
การส�งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 

1-15 5% 

4.1, 4.3, 4.4 การมีส�วนร�วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห*  
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5,5.1, 5.4 

การทดสอบ/แบบฝiกหัด/นําเสนอ
โครงการ 

1-15 35% 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,  
3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

การสอบกลางภาค 8 30% 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,  
3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

การสอบปลายภาค 17 30% 

รวม 100% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใชFในการเรียนการสอน   

 เอกสารประกอบการเรียนการสอนของอาจารย*  ดร.นพวรรณ วิเศษสินธุ* 
2. เอกสารและขFอมูลสําคัญท่ีนักศึกษาจําเป7นตFองศึกษาเพ่ิมเติม   

 จินตนัย ไพรสณฑ* และ คณะ .(2551) การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ : 
เพียร*สัน เอ็ดดุเคชั่น อินโดไซน�า , 2551.  

 กฤติกา ลิ้มลาวัลย*. การบริหารการผลิต.พิมพ*ครั้งท่ี 9. 2551สุชาติ   ประสิทธิ์รัฐสินธุ*.  การ
วิจัยทางสังคมศาสตร*.  กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ*เลี่ยงเชี่ยง, 2537. 

 Jay Heizer and Barry Render การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ.ผู�เขียน ผู�แปลกิตติชัย 
อธิกุลรัตน*,ศิรัตน* แจ�งรักษ*สกุล,รชฏ ขําบุญ โสมสกาว สนิทวงศ* ณ อยุธยา, ดร. อาทร จิตสุนทรชัยกุล
, ดร. จินตนัย ไพรสณฑ*, ผศ. ผ�องใส เพ็ชรรักษ* 
 ตําราและหนังสือท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการปฏับัติการ 

 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการปฏับัติการ 
3. เอกสารและขFอมูลแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 

 Internet Search เว็บไซตJ ท่ีเก่ียวกับหัวขFอในประมวลรายวิชา 
 ซีดีของกระทรวงอุตสาหกรรม 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธJการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  เช�น  ให�นักศึกษาทุกคนประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา ท้ังด�านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห�องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนท่ีส�งผลกระทบต�อการเรียนรู� และผลการเรียนรู�ท่ีได�รับ ข�อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
รายวิชา ด�วยระบบเครือข�ายของมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

1.1  ให�นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ท้ังด�านวิธีการสอน   
1.2  ประเมินการจัดกิจกรรมในและห�องนอกเรียน   
1.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีส�งผลกระทบต�อการเรียนรู� 
1.4 ผลการเรียนรู�ท่ีได�รับ 

2. กลยุทธJการประเมินการสอน :  หลักสูตร/กําหนดให�มีการประเมินการสอนโดยการสังเกตจากผู�
สังเกตการณ*สอนทําการประเมินตนเอง รวมท้ังผลการเรียนของนักศึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน  :  ควรมีการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร�วมกับนักศึกษาภาย
หลักการเรียนการสอนเสร็จสิ้นฯลฯ  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  กรรมการทวนสอบรายวิชา  ทวน
สอบจากคะแนนข�อสอบ งานท่ีมอบหมาย นักศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินโดยระบบ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน* 
 5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  นําข�อมูลท่ีได�จาก
การประเมินผลมาใช�ในการปรับการจัดการเรียนการสอนให�กับนักศึกษารุ�นถัดไป  
       
 
ลงช่ือ     นพวรรณ วิเศษสินธุJ               อาจารยJผูFรับผิดชอบรายวิชา 
        (.อ.ดร.นพวรรณ วิเศษสินธุJ. ) 
 
 
ลงช่ือ     อาจารยJผูFรับผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


